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Japanerne 
rykker ustandfeligt frem, Rus- 

ferue viger. 

Euren befqler at odelcqge 
Port Arthnr. 

Feng-Wang-Chengmed 
flere Sieder erind 

iaget af Japa- 
nerne. 

Tet Ljet forsi faldt paa blandt 

Nyhederne fra Listen i Lordags var, 
at Feng Wann-, Cheng, den By, 
boor Russerne, samlede sig, da de 
blrrs slaaede nf Japanerne ved Ynlu, 
nn ogsan var falden i Japanernes 
Hirnden 

»Omaha Tailn News« bar som 
Liserslrift over hele Forsiden folgen-—- 
d-: Vittighed: »Japanerne er ille heir- 
eiione til Vin, nicn de snsler lwant) 
den »Port«, de bar afproppet for 
(T;aren.« 

Vi flal saa for Reiten mebdele et 

iidtog as Telegrammerne. 
London, 7. Maj. —- Takt eftskr 

Bereiningen srn Ei. Petersbnrg, 
a: General Eines-sei af Czaren it 

bexsrdret til at sprernge Rusfernes 
Elibe og Fæftninggværler ved Port 
Arihur i Lasten, on en Melding »in 
C—E)efoo, at der er børt frnnteliaeEti- 
plcrioner i den belejrede an Havn 
on Fæstning, lommer der fra Wijn 
Melding onl, at Japanerne har an- 

grebet og flaaek Berglroppen as 
General Korupailins relirende Hirt 
ved Hebmelanq van Liao -s«an«1 
Vejcn i JJianclniriet. Japancrne t«.«s,r 
485 Rugsere til angr. 

lcznrens Mcrnd fornaglede alle 
dereg Feltlanoner, for de singtede for 
Miladoens Soldaten Den rnssiite 
Ervrle talte 1000 Mand. Tollet pac- 
Javanerne er ille opgivet. 

ist Telegram srn Zi. Peiersborg 
siger, at del der officielt indrsmmcs, 
al Japaner-ne bar indiagel Feng - 

Wnng Ehe-ig, og at General Ku- 
roki nu er pan March fremad imod 
Licio Yang, fom ligger paa den 
manchnriste Jernbane syd for Har- 
bin. 

Krigslyndige her er tilbpjelige til 
at iro, at General Zioessel allererse 
er i Færd med ne udføre Czarens 
Ordre og pdelagge Zlagslibe, Kriqs 
flibe og Feeflningsværlerne ved Port 
Arlhur, for at de ille flal falde i 
Heenderne paa Japanerne. 

Ei Telegram, at Elsplotionerne 
hidrsrer fra Rusfernes Forssg paa 
at genaabne Hasvnem tror man ille. 
Den russisie Flaade vilde ille være 
mere værd med Hunnen auben end 
lullei paa Grund af Japanernez 
store Dvermagt paa Seen. 

El Telegram fra Zi. Petersborg 
of 7. Maj siger videre: En befiemt 
Plan om at sprenge de 7 baldige 
Krigsslibe og panferede Krydsere,ver 
ligger indespcerrede i Port Arthurs 
Haer og fuldstcendig sdelceggeByem 
er formuleret af General SioegseL 
ten russiste Kommandant. J del 
ban handler under speciel Jnstruls 
fra Czaren efter et hemmeligi 
Telegrarn, som blev sen-di lige for 
Telegrafirlaadem fom leder til den 
dsmte Zwing, blev afsiaaren, gsr 
Gewiss-ums Oberste oqsas Mee- 
delser til at sdeleegge Former-triu- 
gerue og ferneigle Kanonerne paa 
Gvkden Bill. 

See-lede- vil Russerne give Mita- 
dpens seitende Krisere tun den 
komme Stal af, M der for ire 
aneder siden meines ncsi effer 
Abwltar at rette en erf de most ukndi 
tagelige Jæstninser paa Moden. 

Meere-M er speciel Vaselgrqm 
til «cljleagø Amerika-IT paasicar 
des- slod. III-du Liedes Ropr 
Henker speie- derlmod latet se lenke M 
heiseren- Ordre til-Mal MO- 
iei dass se were-» M seien-, hei- 

ler til Etsplotionerne, de dar hørt i 
Chefoo. »Chi. Rec. Her.« meddelet 
endog, at Ruf-ferne mener at tunne 

stole paa Port Arthurs Fastninget, 
saa de trods Japanernes Ost-erlegen- 
hed i Styrle oil vcere i Stand til at 

holde den, saa lcenge det hehr-ves- 
At Feng - Wang - Cheng er falden 

i Japanernes Handa, og at Misset- 
ne rommer New Chtvang, det er alle 
enige om. Den sidfte Plads, som lig- 
ger net Liaos Munding og er befre- 
itet, er imidlettid ille i Japanetnes 
Besiddelse endnu. Men endnu tilMor- 
gen bekettes der om, at Russetne hol- 
der paa at rylte ud. 

Det set ogsaa stadfæftet, at Ja- 
panerne har landsatTropper paa beg- 
ge Sider af Liaotung Halvoen, vrd 
Pitsewo paa Misiden sog ved Kinchow 
paa Veftsiden, at de hat afflaaret baas 
de Jernbane og Telegrafforbindelfen 
med Port Arthur og indtaget Dalny. 
Nu tylker de fra begge Sider ind em- 

tring Port Arthur. Man anslaar 
Japanernes Styrle, der ryller ind 
otnlring Port Arihur til ornlrinxz 
75,000 Mand. Russernes Styrle i 
Fasftningen lender man ille, nogle 
gcrtter paa 10,l)00, andre lun paa 
5,000. 

Russernes Tab ved Yalu 1. Mai 
ftiaer bestandia. Japaner-ne hat be- 
aravet 1,400 oq 503 saarede 
Russere er i deres Felihospitaler. 
lffter Russernes egen Bereining naar 
Habet ved dode, saarede og savnede 
osp ever s3,lm. 

Admiral Toaos Rapport angaaens 
de Suceringen af Port Arthurs Havnk 
foreliggek nu. Dette Forsøg taldesl 
Fkrigens modigfte Handling og paa-! 
staas at være uovertrussen i KrigsanJ 
nalerne. En stark Stortn var derr03’ 
Flaade imod, faa den blev spredt, 
men alle Skibene siyrede lige ind iinod 
Havnen nagtet Miner og trodss 
Rusfernes Jld fra Fæftningen, og ·.-e’ 
naaede Maalet. 

Togo beklager Msandefaldet. Dog 
svnes Tallei ikle at vckre saa stott. 
Den medfslgende Torpedo Flotilla 
reddede mange, oa Russerne opfamle- 
de otnlrina RO· 

John Mitchell set meidentcn. 

Wishiuqiom U. Maj. —— Te fore 
neoe Mittearbejderes Præsibent John 
Mitchell og Lokmfbore Foreningens 
Prwsident mitl) haode i Ding Aubieng 
hos Prassident Roosevelt De talte 
i Rotthed meo ham om forstelligc 
Genitanor. mete færlia om Situatio- 
nen i TUtineoestritterne i Colorado. 

Mitwelt sagde, at han itte droftede 
Zagen meb Prcrfidentcn for paa no- 

gen Maade at saa ham til at strioe 
ind, da der for Tiden ingenAnledning 
var til for Etsckutiven at handle. 

Meu baabe Ptæsidenten og Mk. 
Mithll betragtede Situationen sont 
en meqet alvorlig Sag· 

Poftmestke faar Lsnfokhøjelfe. J 
Poftdepattmentet i Washington; 

meddeler under 7. Maj, at siere Post-T 
mestre i Wisconsin og Minnesotai 
hsr faaet deres Løn fokhsjeti 
og at Lsnsforhsjelsen trceder t Kraftj 
1. Juli. Det synes at Væke Poftmpi s1.e i Byer af Middelstøkrelse, der er 

Genstand for Begunftigelsen. Der er 

fauledes Fon du Lac, Wis. frai 
82800 ttl 82,900; Beloit Wis. freil 
2,600 til 2,700 og Alexandria, Minn. 
fta sl,900 til 82,000. Poftmestte t et 
Pak lignende Byer hat faaet 8100 
ttxzkket sta deres aatlige Lsm 

Passions-Digte. 
M Ehr-. Blau-stillten 

Just-old Minos-uns Lan-fu- 
das, Pan Domhufett Islan, Vet- 

Otcvuh Packesmgm 
It dringt Mat. J siut Omsas lot. 
BRAUNs-tw, Blatt, Rei. 

—- 

Ødelæggende Storm 
i Texas-. 

Ficke Mennefkek drehte os andre 

qlvotlig fmmdr. 

Et Jernbanetog blæse: 
af Sporei. 

En speciel Meddelelfe af S. Mai 
fra« Dallas, Tex. til St. Louis Re- 
publican meldet, at i Stotmen i 
det n«orveftre Tean Aftenen forud 
omkom tre Person« ved Motan, og 
et Dusin Mcnnefter blev alvorligt, 
men ikke dødeligt saarede. En Nega- 
hytte kastedes i Bkazos Floden, og 
tte Negre drutnede. 

Et Jeknbanetog kastedes af Spo- 
ret i Nærheden af Crescmt, og to 

Neqerakbejdere dkutnede. J Moran 
ødelagdes en Snes Hase og i Put- 
nam et Halvt Dust-n Flere Handw- !de Kreaturer siges at være drehte i 

»Sbackelfor«d og tilgrænfende Conn- 
!tier. Avlen er siemt stadef af Bind, 
Regn og Hagl. 

Telegraf og Telefontjenesten er 

fletnt forftyrret, faa man mener, at 
der er omdommen flete Menneskey 
end man endnu ve·d om. Der er stet 
stort Tab paa Jkrnbaneejendommr. 

Ved Chico sdelagdes omkring en 

Enes Beboelseshuse of Hvirvelst«or- 
men. J et Hus blev alle Medlen1- 
mer of Familien found-, en Dotter 
ventcs ikke at lede. Paa samme 
ffng er mange Farmhufe Hdelath 
Fra Denifon meddeles, at Stormen 
var særlig haard bek. Elektriste 
Strsmninqer fulqte den haarde Bind. 

Ogsaa fra Houfton meldes der 
om baade dsde og saatede oq betydes 
lig Odelæggelfe af Ejendom. 

Skovbrand og Regn i Wisc. 

Paa Gauen sndøst ForAsbland, 
Wie-» tasede Der Ziovbranbe den fi. 

ds. Tagen efter iom der mange Folt 
inD til Ashiand fra Mineral Lake on 
iortalte, at de bavde mistet deres 
Hjem veb Zkovbrand. En Former 
mauite rebde fiq i Natilædekne. Alle 
bang sireainrer brænbte inde. 

Ter meldes san fra Cumberlano 
den T. Maj, ai der er faan en stark 
Maxi, fom bar flutket Slovbkanden, 
der havde raset i nordre Wisconsin de 
sivfie Dage. 

Hund det kostet at se Udstilliugcn. 
Der strives nu om lldftillingssn 

baade hvor mange, der bei-get den 
lwer Ding o. f. v. Der er not mange, 
der havde Lust til at se den, og den 
er da ogsaa not vcrrd at se. Men 
bei er itke rigtig for Smaafolk. Her 
er et Ovetsiag over, hvad bei kostet 
at se Udstillingen, naar man iager bei 

økonomist· 
Logis i 6 Dage til 8150 89.00 
Adgangsbillei i 6 Dage TMO 

Frokost i 6 Dage a 25c. 1..-'-() 

Lunch paa Udstillingen a 75c. 4.50 

Middagsmab a 75c ....... 4.50 

Spotvoqnspenge 10c. om Dagen 60 

823.10 
Deki er saa itke iberegnei hverken 

Jernbanebillet eller »ecikas« af nogen 
Stags. 

En gammel Minde. 

Fka Ctoolston, Minn» meddeles 
under 7. Maj, at Mes. Kristine Tan- 
gen, som antagelig var den ældiie 
Kvinde i den nordlige Dei af Minn» 
et dsd i sit Hjem i Queen Township, 
Poll Co» i en Alt-er af 102 Aar og 

»5 Manneder. hun havde albkig ve- 
s ret syg en Dag i sit Liv. 

Den nie-stetige gamte Kone havve 
spundet og steil-et en hel Dei i Einset- 
og hvad shnn faatebet hat fette-UND 
Mk un sendet M persentiebflillinqen 
i Si. M. 

Nyt for Lands-gere. 
Een og en halv Million 
Acreg mere stal aabnes. 

Det meddeles fta Wachington un- 
der si. Maj, at Major James Mc- 
Langhlin, Medlem af Indiana-Bu- 
reauet, fnatt vil være færdig til ..t 
fremlægge sin Rapport angaaende en 

ved hcnn nylig indgaaet Traktat mel- 
lem United States og 1,650 Shvth- 
ne og Arapchoe Jndianere, Iom 1u 

holder Wind Ritter Refervation i 
Wyoming. 1,480,000 AcresLand oil 
derved blive aabnet for Lands-gere. 

Jndianerne gaar i Traktaten ind 
vaa at traette sig tilbage fra 1,500,- 
000 Acres og opflaa deresBopæl paa 
en Strwlning af omtrent v800,000. 
Te, der maatte ville tage Land i 
Wind River Reservation, stal betale 
det eftet folgen-de Natio: 81.50 ps. 
Llcre for alt det Land, der tagcs de 
første to Aar; 81.25 pr. Acres i tre 
Aar derefter, og alt det Land, der ek 

tilovers efter de tte Aars Udløb, 
aftnendes af Jndenrigsministeren til 
PLOO Acreen, og otn der efter otte 
Aars Fort-b siulde vcere noget Land 
tilbane ufolgt, ftal det scelaes, for 
lwad Pkis det vil bringe. 

Jndtoinften ved Salget af Wind 
Näher Landet vil United States be- 
lnslde for at oprette et Fond, hvoraf 
der stal betales Jndinnerne 850 pr. 
caPita. Naar denne Stvldighed er 

betalt, vil Resten af Pengene, Land- 
salaet bringet, blive holdt af Rege- 
rinnen for thigntion af Land, sum 
Jndianerne beholder, for Kol) af 
Kreaturer oa 850,000 for Stolen 
Bette tilsammen menes at ville be- 
lobe sig til omtrina, 235,000. Men 
Landsalget menes at ville indbrinae 
betydeligt mere end denne Sum, og 
Reften vil da blive deponeret i Uni- 
ted States Statlammer for Oprets 
telfen af en ,,general welfare fund«, 
som Jndenkigsminifteren saa vil nd- 
dele af ttl Jndianerne efter sit Sten. 

is- iic I- l 
Meddelelsen indeholder intet omJ 

naar dette Land vil blive aabnetJ 
siger heller ille, om det slal tagekzl 
fom Homstead, tun at det vil blive 
aabnet for »Settlement«. Bi er hel-» 
let itte i Stand til for Tiden at gi-! 
ve naermere Oplysning om Lande« 
Det nieste Land, vi lender paa disse; 
Egne, er nceppe vcerd at spilde tin 
Homestead Ret paa. Men man sink-« 
de jo tro, at Regeringen maa vide, 
kwad Landet er verd, føt den get 
Traktat om dets Aa·bning. 

Skændig Trafik. 

Mr5. Sophia Weinziet blev den«-I 
ds. arrefteret i It. Louis og fort 
frem for U. S. Kommissionær, an- 

llaget for at have indført unge Pigek 
fra Tvstlanb og andre Siedet i Eu- 
ropa til St. Lunis i umoralsi Hen- 
sigt. Saaledeg ankom ti Piger for 
en Uges Tid si«den, loktet hertil af et 
Avertissement i tyste Blade. Der lo- 
vedes Stillinger med god Løn og let 

Arbejde i Si. Louis. 
Medeas Sagen anders-ges, vil det 

foderale Arbejderbureau tage sig of 
Pigernr. Mes. Weinziert biev stillet 
under 82,000 Bands. 

Johu Mitchell om Voll-Hist 

John Mitchell, de forenede Grube- 
arbejdereg Ptæsident, holde i Lstdagg 
en Tale i National Federations Mode 
i New York. Der nævnte han fleke 
Arbejdetstpsrgsmaah som han ille 
vilde Iade afgsre ved Voldgkft Ei af 
disse var Spprgsmaalet om 8 Ti- 
mees Its-beidde og et awdet var 

Wegs-nackt om Reiten ttl at M- 
hsee en Felsens-IV vagist var kun 
stimmt-g e« Ins-we es Streite 

EW«WWWW 
Es Danik-Amerikanfk. 

Folgende Etsempler paa danst 
Foretagsomhed ogSucces her i Ame- 
rika meddeler di efter »D. d. P.«s 
Chicaao Afdeling. 

! Blaudt danste Forretningsmasnd i 
Chicago, der ved Flid, Jhcrdigheo 
og fpeciel Dygtighed hat vundet 
Succes, er det os en Glæde at næwne 

Or· Gorm Rasmugsem Stifteren ,og 
den lebende Mand i »Nationa! 
Tea Co.« 

Denne Forretning, som nu har fru 
Tid til anden etableret 12 smukt ad- 
styrede Butikek vaa forllellige Siedet 
paa Nordvestsiden, er nu ikke alene 
en financielt oel funderet Forretning, 
men en i hojGrad populaer Fortst- 
ning, særlig blsandt det danste Pu- 
b«likum. 

Vi havde fornylig et Jnterview 
med Hr. Gorm Rasmussen og bad 
ham fortlare os, hvad han ansaa for 
Grunden til Successen af alle hans 
Forretninaer. 

Hr. Rascnussen,’der er en stille, 
tænkende Mand, fri for al Bann og 
Praleri, spekulerede lidt og fvaredet 

»Jeg glceder mig selvfølgelig over 
at alle vore Butikker gør det godt, 
som man figer. Grunden hertil er: 

Fiorft oa fremmeft — selvfølgelig —- 

den smutke Support oi daglig har 
fra den bedste danske Kundekreds i 

JChicagm uden den, som det er Ihka- 
Ydes os at erhverve, vilde alle vore 

»Anstrængelfer ikke tælle meget. Der- 
noeft fordi jea tror det er lhkkedeå 

zmia at erhverve gode danfke Mænd 
Tom Besthrere for mine Butiker. J 
vore 12 Buiiker er de 10 Bestyrete 
danske. Da jeg ikke behandler disfe 
Mænd som Lønningssiaver, men en- 

hver hat siet Udbytte som Bestyrer, er 

det klatt, at de alle gør sig Umage 
for, at det skal gaa godL Den tre- 
die Aarsag til, at det aaar os godt 
er, at jeg soger at holde de bedste Va- 
ter det er mutigt at faa. Jea kender 
dort danfke Publihnns Smaa, jea 
ved, intet er for aodt til den dansk 
amerikansie Husmoder. Jeg bed, 
hvor stor en Rolle dct aode Smør og 
den aode Fiop Kasse spiller i det danffe 
Hjem. De ved oafaa, hvor nøje Prak- 
miefnstemet er forbundet med denne 
Forretnina Jshvorvel iea ogfaa har 
de billiae Ting, hat jeg doa gjort mig 
species Umage for ogsaa at have stunk- 
ke oa smaafulde Tina som Præmier. 
Jeg hat spat det bedfte, der af deko- 
reret Porcellcen fabrikeres i Thssland, 
Ofterrig og Frankrig, og De vil se, 
at alle vore Butikkek i saa Henfeende 
ikke staar tilbage for nogen i Chicago. 

Dekncest ved De — fortsatte Hr. 
Rasmussen —- at jeg selv lægger ct 
betydeligt Arbejde ind paa hele For- 
reiningen, og gør alle Jndksbene selv. 

lEn Msand sial selv lede sin For-ret- 
ining, saa længe han hat den, ellers er 

han en »Lobst«er«, der ikke fortjener 
nogen Sukces. 

Dei er Mr. Rasmussens ftore Am- 
bition at forshne sine Butiket med dei 
sineste Smar, dick laves af dansste 
Mejerister i Besten. 

En af Dagene refser han ud for at 
afssutte Kontrakter med danste Weic- 
rimænd i Iowa og Minnefota. Og 
vi stal anmode dem af vore 

Læsere, han maatte mode, om med 

fuld Tillid at aadne Fort-einfung 
med hom. Da Hr. Ragmusfen only- 
set os om, at hans ugentlige Salg af 
Smør bei-der sig ttl 200 Tab-, synes 
der ai me woget danste Smsrptodus 
centet butde lægge Mætke til. 

— En If Byens mest ansete staubi- 
naviske Forteiningsmænd og sank-syn- 
ligvis Bhens rigeste Danstey han« 
hemer afgik den 25. April ved DI- 
dm estir kun s Dage- Sygekeit nk 

lLunMdilsC Akt-M, Jom var 
pen as M Wiean aller-Nie Seh- 

lere, svar set op til af denne Forstads 
Beboere som en af dens bedste Bor- 
gere, og hans Navn dar tnyttet til 
Byens Historie og Udvitling ssom tun 
faas. Jlke alene hans vidt udstratte 
Forretningsinteresser bevirtede dette, 
men hang usædvanlig store Gong- 
renhed hasvde vunsdet ham en Plads i 
den fattige Befoltninas Hierte, som 
ingen anden. Afdøde var født i Aven- 

toft ded Tsønder »den 19. September 
1849, lcerte Handelen i en stvr Land- 
forretning i Nævheden af sit Hjem og 
rejfte her til Landet i Selstab med sin 
Brioder Johan i 1869, og ankom til 
Chicago i Efteraaret famme Aar- 
Hans Heinsens førfte Arbejde var i 
Sskoven om Vinteren, men da Jokast- 
ret tom, begyndte han samtnen med 

fin Broder at fisie i Laie Michigan 
og dedblev ined dette Arbejde et Par 
Aar; han erholdt da Plads som Clerl 
i en af de faa Butiket, som fandtes 
i det da ubetydelige Fiskerleje South 
Chicago og hat siden uafbrudt op- 
holdt sig der. 

Ved Dygtighed og Ærlighed Vandt 
han sine Principalerg Tillid, saaledeH 
at han i 1877 efter at have gjort et 
Statglaan paa 50 Dollars hos sin 
Ven, gamle Snedler P. Haufen, lebte 
Fortetninaem som han arbcjdede i, rg 
sont var beliggende paa Hat-bot Ave» 
da nu begvndte han for Alvor at lcegge 
fin Energi i at udvide denne. Om- 
stændig«hederne stod hain bi. Syd 
Chicago begyndte at blive en By, og 
de ftore Jernvcerter blev anlagt, og 
Forretningen git ftrygende fremad, 
faa han allerede i 1882 bestæftigede 
12 Handelsbetjente. Han anlagde nu 

Filialer, og i 1884 havde han sire af 
de ledende Forretninger. Hans Jn- 
teresser beqnndtse imidlertid paa dette 
Tidspnntt at søge ftørre Virtefeldt 
end den Retailforretning, han folgte 
derfor de tre Forretninger ud til tre 
Dunste, og i den fjerde, som nylig var 

etableret i hans eget nyopførte Hus 
ipaa 88. Gade og Vussald Ave· optog 
han vor veltendte Landsmand An- 
drew Hausen sont Partner, og han 
har siden drevet denne under Firma-et 
Hausen oa Heinfen. Sin Interesse i 
denne Forretnina beholdt han indtil 
sin Død, men ellers var hans Hader-- 
forretnina i de senere Aar Comme- 
ting oa teamina Forretning, incomp- 
reret under Firmaet ,,Jllinsois Im- 
provement and Ballast Co." Des-for- 
nden var han en af de betydeltgste 

JStoctkholdere i Calumet National 
’Bant, og en af Pens Direktoren siden 

den blev aabneL 

Han var en saf Stifterne af Syd 
Chicagos Byggeforening og i en Aar- 
rætte dens Kasserer, og hans aner- 

kendte Forretningsdygtighed ftyldes 
for en stor Del, at denne stedse hat 
lhørt til de faa Byggeforretninger, 
som lhat været paa en sund Basis. 
Han var en af de ledende Mcend for 
Opførelsen af et Hospital, og i et og 
alt dar hans Navn fremtrcedende i saa 
godt som ethvett større Foretagende t 

Syd Chicago. Begravelsen, som af- 
holdtes i Torsdags, var da ogfaa den 
st«-rfte, som bar fundet Sted i Syd 
Chicago, itte alene alle Byens ledende 
Forretninggfolk og alle Medlemmetne 
af »The Old Settlers Clu·b« saas, 
men et ualinindeligt stort Antal af 
Byens Arbejdere og mindre bemidlede 
Fett, deltog i deres gamsle Vens Be- 
gravelse. 

Afdøde efterlader sig foruden En- 
ten 4 Born, 3 Piger og en Meng. 

Hang Hetnsen faavel fom bang Hu- 
ftru hat alttd vernet om vort Mo- 
dersmaah og i Viemmet kaltes altid 
Danst Widsde efterlader stg en mes- 

get betndektg For-may tkte alene i for- 
stelltge Fotretningstnteressey men 
vgsaa i Gundejendmnnie. 

—- Blandt dankte Tandl , der 
stdfte Uge gradnetedc i qu 

« 

hat 

Loui- Nsetien sci- si wusc- ti. 
seien-m og ener- Ehe wen-usw 


